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Palavra do presidente

Em 2019 fizemos muito, aprendemos muito, sonhamos muito e 
chegamos a dezembro querendo muito mais. Em 2019, mais de 
duas mil pessoas participaram das semanas de tecnologia da cons-
trução, arquitetura, agronomia e engenharia. Arrecadamos mais de 
duas toneladas de alimentos, doados para instituições que atendem 
crianças, adolescentes e idosos na cidade.

Promovemos palestras, eventos culturais, sociais e institucionais. 

Novos grupos nasceram na nossa associação, o das mulheres e o de 
jovens. Surgiram também novas ideias, iniciativas e procedimentos.

O que a gente quer é isso, é o novo, o inovador e o diferente. A 
campanha Civilidade nas Ruas, que abre a associação para outras 
ideias, grupos e práticas, é uma dessas ações. 

A revista Painel completou 40 anos em abril deste ano. Foi a 
oportunidade que o Conselho Editorial encontrou para propor 
mudanças no layout e aperfeiçoar a linha editorial. Para coroar esse 
aniversário, uma reportagem publicada na revista foi premiada pela 
Associação Brasileira do Agronegócio da Região de Ribeirão Preto, 
a ABAG/RP, na categoria Revista impressa com o prêmio Jornalista 
José Hamilton Ribeiro. 

Do ponto de vista de estrutura, a sede oferece hoje mais conforto 
aos associados ao abrir o atendimento exclusivo para emissão de 
guias e autorização de procedimentos.

Nós fomos às universidades, às empresas, fomos conhecer expe-
riências nas nossas áreas, fomos até tomar vinho em uma visita 
técnica muito interessante e festiva.

Enfim, de todas as vivências restam aprendizados importantes.

2019 ensinou à AEAARP que é possível manter-se forte, importante 
e robusta ao mesmo tempo em que introduzimos novas ideias, 
métodos e projetos.

Que venha 2020 e as novas oportunidades.
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Durante todo o ano de 2019, foram 
realizadas festas, encontros sociais e 
culturais temáticos – de engenheiros, 
arquitetos e agrônomos. “No final do ano 
é quando uma grande festa sintetiza o 
espírito associativista que nos une”, fala 
o engenheiro Giulio Prado, presidente da 
AEAARP. Desta vez, os homenageados 
foram o engenheiro Luiz Lovato, o arqui-
teto José Roberto Geraldine Júnior e o 
agrônomo Pedro Faria.

Cerca de 500 pessoas, duas bandas 
e um cardápio impecável compuseram 
a festa no Espaço Golf, que teve rosas 
vermelhas na decoração.

O engenheiro Rodrigo Araújo, diretor 
social da AEAARP, destaca que a festa 
começa sempre no início de cada ano, 
quando a associação define o calendário 
de eventos técnicos e sociais. “A realiza-
ção do evento é, portanto, a síntese do 
ano; quando comemoramos e encontra-
mos todos os nossos parceiros”, afirma.

Em grande 
estilo

Veja a cobertura da Festa de 
Final de Ano AEAARP 2019

Especial

AEAARP

5
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1 - Luiz Umberto Menegucci, Ercília Pamplona, Ruth Paolino, Alexandre Tazinaffo, Luiz 
Lovato, José Roberto Geraldine Júnior, Pedro Faria, Fernando Junqueira, Rodrigo 
Araújo, Carlos Alencastre e Giulio Prado;

2 - Ruth Paolino e José Roberto Geraldine Júnior;   
3 - Fernando Junqueira  e Luis Antônio Lovato;   
4 - Pedro Faria e Alexandre Tazinaffo;   
5 - Fernando Junqueira, Rodrigo Araújo e Alvaro Caliman;
6 - Renato Curotto Prado, Geraldo Geraldi Júnior, Giulio Prado, Ruth Paolino, José 

Roberto Geraldine Júnior, Andreia Geraldine, Sulzer Lanchoti, Jose Antônio 
Lanchoti, Sílvia Camargo e Juan Carlos Castañeda;

7 - Antônio Lovato, José Roberto Geraldine Junior e Pedro Faria Junior; 
8 - Lisa Alencastre, Carlos Alencastre, Denize Ribeiro, Donizete, Cristina, Ricardo 

Ferreira, Tania Ferreira, Ana Lucia Darini, Reginaldo Darini e José Roberto;   
9 - Helcio Elias Filho, Nilson Baroni, Marcos Spinola, José Inacio De Bortoli e Marcio 

de Souza Rocha; 
10 - Osvaldo Martins, Iralucia Bertini Martins, Rosa Angélica Bertini, Beatriz Aparecida 

Mendes, Ana Cláudia Marincek, Giulio Prado, Sueli Chadud e Claudia Casati; 
11 - Julio Cesar Bianchini, Heloisa Bianchini, Mônica Abreu e Fernando Carlucci;   
12 - Décio Rosa Filho, Marcos Mazer e Ricardo de Biagi;  
13 - Arlindo Sicchieri Filho, Paulo Sinelli e Rodrigo Couri;
14 - Daniela Lovato, Wilson Lovato e Pedro Lovato.
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29
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15 - Márcia Gléria, Mariceia De Bortoli, Maria Inês Delazzari, Nilza Elias, Beatriz 
Rocha e Lairce Costa;

16 - Sulzer Lanchoti, José Antônio Lanchoti, Vicente Paolino e Ruth Paolino;   
17 - Sílvio Gaspari, Isabella Hyertquist, Wilson Laguna Júnior, Thiago Bocardo Aita, 

Thais Mello;
18 - Ercilia Pamplona, Silvia Camargo, Ademar Carlos Nascimento, Ivoneide Bruno, 

Neusi Lima, Orlean de Lima Rodrigues, Maria Ines de Lima Rodrigues, Edmo 
Rodrigo e Regina;

19 - Beatriz Rocha, Márcio Rocha, Márcia Gléria, Marcos Spínola, Regina Foresti, 
José Inácio De Bortoli, Mariceia De Bortoli, Maria Inês Delazzari, Fernando 
Junqueira, Nilza Elias e Helcio Elias Filho;

20 - Inês Aquino, Antonio Afonso Archilla, Jorge Brandão, Marina Brandão, Verônica 
Faria, Cristina Pimentão, Celia Faria, Pedro Faria Jr, Roberto Carvalho;

21 - Patrícia Carabolante, Rogério Carabolante, José Napoleão Garcia, Maria Tereza 
Garcia, Sônia de Araújo Carabolante, Antônio Carabolante, José Laerte Sanches, 
Simone Sanches, Argemiro Gonçalves e Cristina Gonçalves;

22 - Maria Alice Sonehara Marin, Armando Marin, Luiz Menegucci, Lilian Menegucci, 
Graça Salgado Ribeiro e Ruy Salgado Ribeiro;   

23 - Cristiane Tazinaffo, Josiane Gonçalves, Daniel Gonçalves, Alexandre Tazinaffo, 
Abilio dos Santos e Ademar Menezes; 

24 - Renato Curotto Prado, Fernando Seixas, Lúcia Prado Seixas, Edisom de 
Souza, Márcia Prado de Souza, Ana Claudia Marincek, Giulio Prado, Francisco 
Marincek e Selma Piassa Marincek; 

25 - José Paulo Figueiredo, Rogéria Figueiredo, Rosangela Valin, Jay Mil Homens, 
Júlio Bianchini, Heloisa Bianchini, Monica Abreu e Fernando Carlucci;

26 - Deise Cristina Lins, Marco Antônio da Silveira, João Caldas, Jacobo De Cal 
y Alonso, Cristina Soldrá, Maria Eunice Figueiredo Rosa, Jorge Rosa, Felipe 
Giacomini e Andrea Corrado;  

27 - Maria José Pardo Netto, Odila Ramos Pardo e Ronaldo Rodrigues;   
28 - Sílvio Gaspari, Adriana Gaspari, Wilson Laguna Júnior, Thiago Bocardo Aita e 

Thais Mello; 
29 -Karla Haikel, Carlos Haikel, Regina Lima e Bruno Martins;

24
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33

31

32

30 -  Maria Stela, Luis Claudio, Heloisa Negrão, Rodrigo Magalhães, Maria Claudia, 
Cleber Polverel, Maria Marlene Franzoni, Luciania Pires Maia, Benta Negrão e 
Francisco Carlos;

31 - Marlene Basali, Thiago Vicente, Lucimara Chiodi Lobato, Luis Antônio Jorge, 
Jacqueline Pita, Bruna Glovas, Mariza Carreira Jorge, José Mario Jorge, Luis 
Antonio Bagatin, Marisa Luis Antônio;

32 -  Raphael Ferracin, Talita Ferracin, Selma Canini, Zonélia Rezende, Ulisses 
Tavares Canini, Gerson Barros, Luciana Barros, Vilma Ferreira, Christian 
Carvalho e Marcos Canini;

33 - Luiz Vitor Scmidt, Angela Dorta, Rebeca Collares, Kátia Conti, Raissa 
Montanhari, Carla Mattos, Alexandre Fusco, Solange Fecuri e Daniel Antunes.

30
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Área administrativa da 
AEAARP terá energia 
fotovoltaica em 2020

Energia

Revista Painel
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O prédio administrativo da AEAARP será abastecido 
por energia fotovoltaica a partir de 2020. O contrato 
da associação com a empresa Blue Sol foi firmado após 
meses de estudos. De acordo com o engenheiro Luiz 
Menegucci, diretor administrativo da associação, a se-
leção levou em consideração o melhor custo-benefício 
e a capacidade técnica da empresa.

As placas vão gerar, em média, 7.800 kW/h por mês, ha-
vendo sazonalidade com maior geração no verão e menor 
no inverno, que tem dias mais curtos. A expectativa é a de 
que sejam consumidos de forma instantânea cerca de 90% 
do total; o excedente é disponibilizado para a rede elétrica 
da concessionária (CPFL) e transforma-se em crédito que 
pode ser utilizado pela entidade quando for necessário 
nos 60 meses subsequentes a geração do crédito.

José Renato Colaferro, responsável pelo contrato com 
a AEAARP, explica que as 200 placas que serão instala-
das na associação captam energia do sol; portanto, em 
dias nublados ou durante a noite, o sistema não gera 
energia elétrica. “Nesses momentos de falta de sol, a 
AEAARP poderá usar o crédito energético que gerou 
anteriormente”, completa.

De acordo com a empresa, a incidência solar diária em 
Ribeirão Preto é de 5,15 horas de sol pico (HSP), índice 
utilizado para dimensionar o sistema. A informação é 
fornecida pela Cresesb, entidade que compila dados 
solarimétricos no Brasil e refere-se a toda a cidade.

O sistema que será instalado na AEAARP deve “pagar-
-se” (payback na linguagem corporativa) em cinco anos. A 
durabilidade do sistema é de 30 anos com manutenções 
semestrais. José Renato explica que não há movimenta-

Fonte: Com informações da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL)

A MATRiZ
 ELÉTRicA

BRASiLEiRA

HÍDRICA
107.077 MW
60,8%

EÓLICA
15.560 MW
8,8%

BIOMASSA
14.873 MW
8,4%

GÁS NATURAL
13.435 MW
7,6%

PETRÓLEO
8.903 MW
5,1%

CARVÃO MINERAL
3.597 MW
2,0%

SOLAR FOTOVOLTAICA 
CENTRALIZADA
2.269 MW
1,3%

NUCLEAR
1.990 MW
1,1%

OUTROS FÓSSEIS
166 MW
0,1%

UNDI-ELÉTRICA
0.1 MW
0,00003%

IMPORTAÇÃO
8,170 MW
4,6%

ção mecânica no equipamento. As placas, de tecnologia 
chinesa, captam a energia solar e o inversor a converte 
a corrente contínua para alternada, e armazena dados 
de geração para monitoramento online.

Energia Fotovoltaica 
O Brasil ultrapassou a marca de 1 gigawatt de potência 

instalada em micro e minigeração distribuída de energia 
elétrica, segundo a Agência Nacional de Energia Elétri-
ca (ANEEL). A possibilidade é prevista nas Resoluções 
Normativas 482/2012 e 687/2015 que permitem ao 
consumidor gerar sua energia elétrica a partir de fontes 
renováveis ou cogeração qualificada e fornecer o ex-
cedente para a rede de distribuição de sua localidade.

Está em fase de discussão a alteração da Resolução 
482/2012 que disciplina o sistema de compensação 
de créditos. Por adotar as regras atuais, a AEAARP está 
resguardada quanto a tais mudanças.

A fonte fotovoltaica é a mais utilizada para micro e mi-
nigeração distribuída pelos consumidores brasileiros: são 
120 mil micro e mini usinas. Em segundo lugar em potência 
instalada está a produção por centrais geradoras hidre-
létricas (CGHs), com 86 usinas e 81,3 MW de potência.

Os estados que mais aderiram à micro e à minigeração, 
superando 10 mil unidades consumidoras, são Minas 
Gerais (16,7 mil unidades de geração e 212,3 MW de 
potência instalada), Rio Grande do Sul (12 mil unidades, 
144,4 MW) e São Paulo (14,5 mil unidades, 117,4 MW). 
Ao todo, existem 82,9 mil usinas geradoras no país, 
com 114,3 mil unidades consumidoras que recebem os 
créditos pela energia gerada.
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A reportagem “Amendoim - Declínio 
e ascensão”, publicada na edição de 
setembro deste ano da revista Painel, 
recebeu o 1º lugar no Prêmio ABAG/
RP de Jornalismo “José Hamilton Ri-
beiro”, na categoria revista imprensa. A 
reportagem vencedora, de autoria da 
jornalista Flavia Amarante, concorreu 
com os principais veículos de comuni-
cação especializados no setor. 

Realizada pela Associação Brasileira 
do Agronegócio da Região de Ribeirão 
Preto (ABAG-RP), a iniciativa reconhe-
ce o trabalho jornalístico dedicado à 
divulgação de assuntos relacionados ao 

Reportagem da revista Painel vence 
o Prêmio ABAG/RP de Jornalismo 
“José Hamilton Ribeiro”

Prêmio

“Amendoim - Declínio e ascensão” recebeu 
o 1º lugar na categoria revista impressa

agronegócio regional e nacional. 
A reportagem vencedora mostrou 

como a tecnologia e o planejamento 
fortaleceram a cultura do amendoim, 
que dobrou a produção nos últimos 
anos. Também mostrou trajetória do 
cultivo do amendoim, do início do 
plantio comercial nos anos de 1950 até 
os dias de hoje, e detalhou a cadeia pro-
dutiva da leguminosa na região. Hoje, 
o amendoim é a principal cultura de 
rotação com a cana-de-açúcar, plantado 
nas áreas de renovação de canavial, e 
a produção brasileira é exportada para 
várias partes do mundo.

O nome do prêmio da ABAG/
RP homenageia o jornalista 
José Hamilton Ribeiro, nasci-
do em Santa Rosa de Viterbo 
(SP), região de Ribeirão Preto, 
e que dedica-se à profissão há 
52 anos. Foi vencedor de cinco 
prêmios Esso de jornalismo, 
o principal da categoria no 
Brasil, além de outras conde-
corações. Está na ativa como 
repórter do programa Globo 
Rural, exibido pela TV Globo.

Blanche Amancio, Monika Bergamaschi, Flavia Amarante, Ana Cláudia Marincek e Giulio Prado na entrega do Prêmio Jornalista José Hamilton Ribeiro
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Também destacou os números ex-
pressivos da produção e exportação e 
explicou como a mecanização ofereceu 
condições para que a cultura crescesse 
no estado de São Paulo. O aprimora-
mento dos processos para melhorar a 
qualidade do amendoim resultou no 
crescimento da cultura no mercado 
interno e externo e hoje o Brasil ocupa 
o 13º lugar com produtor de amendoim 
no mundo. 

Esta foi a 12ª edição do Prêmio 
ABAG/RP de Jornalismo “José Hamilton 
Ribeiro”, criado em 2008. A premiação 
tem duas categorias: Profissional e Jo-
vem Talento, voltada para estudantes de 
jornalismo. Nesta edição foram inscritas 
121 matérias nas categorias Revista 
Impressa, Jornal Impresso, Internet, TV 
e Jovem Talento. A Comissão Julgadora 
foi composta por profissionais da comu-
nicação e especialistas em agronegócio.

PAinEL

A revista Painel é uma publicada mensalmente pela AEAARP e desde 
2007 está sob a responsabilidade editorial da Texto & Cia Comuni-
cação. Com tiragem de três mil exemplares, a revista é distribuída 
gratuitamente. Lançada em 1979, em formato de jornal, assumiu o 
formado de revista nos anos de 1990. 

A publicação privilegia reportagens relacionadas à engenharia, arqui-
tetura e agronomia com foco em novas tecnologias e tendências do 
mercado, além de informar sobre ações e projetos da AEAARP.
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Nova tecnologia de 
impressão 3D vai 

reconstruir taça Jules 
Rimet em metal

Pesquisadores da USP, em São Carlos (SP), finalizarão projeto 
em 2020 para comemorar os 50 anos do Tricampeonato 

Mundial de Futebol conquistado pelo Brasil

Tecnologia

Revista Painel
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Em 1983, um dos símbolos das vitórias do futebol brasileiro 
foi roubado. Trinta e seis anos depois, a ciência presenteará o 
país com uma réplica em tamanho natural da Taça Jules Rimet. 
O diferencial é a nova tecnologia utilizada para reconstruir o 
troféu:  impressão aditiva em metais. A peça não é lapidada 
a partir de um bloco de polímeros, como ocorre com a im-
pressão 3D tradicional, mas “cultivada” a partir do zero. Um 
laser vai fundindo o metal em pó a temperaturas superiores a 
1.700 graus centígrados e, ao mesmo tempo, esculpe a peça 
no formato desejado.

A nova taça está sendo produzida pela equipe do professor 
Reginaldo Teixeira Coelho, coordenador do Laboratório de 
Processos Avançados e Sustentabilidade (Lapras), da Escola 
de Engenharia de São Carlos (EESC) da USP. Eles projetaram e 
estão construindo a réplica em aço inoxidável. O equipamento 
para “imprimi-la” é uma máquina híbrida com tecnologia DED 
(Direct Energy Deposition).

A impressora é capaz de depositar material metálico a partir 
de matéria-prima na forma de pó metálico e fabricar peças 
pelo processo de deposição direta por energia. A partir de 
um desenho 3D feito em software de modelagem, o equipa-
mento pode fabricar a peça metálica diretamente com uma 
necessidade mínima de ferramental.

A impressora aditiva pertence ao parque de equipamentos 
do laboratório da USP e foi desenvolvida com o apoio da Fun-
dação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) 
e a indústria Romi. Ela é avaliada em R$ 2 milhões e integra 
o projeto de pesquisa Estudo, desenvolvimento e aplicação 
de processo híbrido: Manufatura Aditiva (Ma) + High Speed 
Machining/Grinding (HSM/G).

A nova taça deve ficar pronta no primeiro semestre de 2020, 
quando será doada à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), 
no Rio de Janeiro, em comemoração aos 50 anos da conquista 
do Tricampeonato Mundial de Futebol, no México, em 1970.

Fonte: Jornal da USP

HiSTóRiA

O oferecimento de uma taça como recompensa pela conquista da primeira Copa do Mundo de Futebol, ocorrida no 
Uruguai em 1930, foi proposto no Congresso da Federação Internacional de Futebol, ocorrido em 1928.

O então presidente da entidade, Jules Rimet, ordenou que fosse feito um troféu em ouro e, por sugestão dele, a posse 
definitiva do troféu (que em 1946 passou a levar seu nome) ficaria com o país que conseguisse vencer um total de três 
edições da Copa – algo que imaginava-se extremamente difícil, pois acreditava-se que nenhum país fosse capaz de 
atingir esta marca, senão após muito tempo. Em 1970 o Brasil conquistou a marca e a taça ficou exposta na na sede da 
Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro (RJ), até ser roubada em 20 de dezembro de 1983. A taça 
foi fundida e em 1986 a Fifa ofereceu à CBF uma réplica, que se encontra com os troféus da entidade.

Impressora aditiva foi desenvolvida em laboratório da USP
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Regulamentação dos Parklets no Brasil
Um espaço ocupado por quatro car-

ros estacionados pode ser utilizado, no 
decorrer de um dia, por pelo menos 400 
pessoas. Essa é uma das características 
dos parklets, espaços públicos constru-
ídos na proximidade de comércios. No 
Brasil, 43 municípios têm regulamenta-
ção para implantá-los.

A arquiteta e urbanista Denise As-
sunção explica que são necessárias 
algumas características da via pública 
para o parklet ser viável: a velocidade 
dos carros não pode ultrapassar 50 
km/h, a inclinação deve ser inferior a 
10%, distante das esquinas e não pode 
ocupar vagas institucionais (idosos, 
deficientes e táxis).

Parklet é oportunidade 
criativa para arquitetos

Cidade

Revista Painel
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Espaços de convivência são instalados nos lugares de vagas de automóveis
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Parklet no centro de Ribeirão Preto
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cOMO fAZER

Para as cidades, os espaços 
são oportunos para redese-
nhar a paisagem urbana. Para 
os arquitetos, é oportunidade 
de trabalho. Denise falou 
sobre isso na palestra que 
ministrou na AEAARP.

O conceito surgiu em 2003, 
em São Francisco, nos Estados 
Unidos. Inicialmente, as estru-
turas seriam temporárias. 

“Parklets estão implantados em 
grandes cidades. Nós temos de planejar 
hoje a cidade que queremos no futuro. 
Ocupá-la; assim, a população contribui 
para a segurança desses espaços com 
uma ocupação em massa. Por isso é 
importante colaborar para a reflexão 
sobre Ribeirão Preto do ponto de vista 
sustentável, de mobilidade urbana e 
novos espaços”, afirma Sílvia Camargo, 
arquiteta e urbanista e diretora da 
AEAARP.

Os Parklets
De acordo com Denise, levantamento 

realizado nos EUA mostra que a insta-
lação de um parklet em frente a um es-
tabelecimento comercial faz aumentar 
em 14% o consumo no local. A mesma 
pesquisa mensura que em duas vagas 
de carros circulam 40 pessoas por dia.

Os projetos desses espaços vão desde os mais modestos aos mais sofisticados – 
com bicicletário, realidade aumentada, jardim sensorial, conexão com a internet etc. 

A criação desses espaços, de acordo com a arquiteta, atende a um dos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável definidos pela Organização das Nações Unidas 
(ONU) – o 11º, que consiste em promover cidades e comunidades sustentáveis.

Parklet em Ribeirão
O projeto “Cidade Criativa”, com o apoio da Secretaria Municipal da Cultura de 

Ribeirão Preto, inaugurou um parklet com biblioteca comunitária no centro da 
cidade. O mobiliário e a organização do espaço foram pensados para promover o 
ambiente de acesso gratuito para leitura. O espaço foi projetado e implantado por 
meio do Programa de Ação Cultural (PROac) do Governo do Estado de São Paulo.

Definição do local
Cidade, rua e 
estabelecimento

Briefing
Conceito e 
inovação

Produção do parklet
30 a 45 dias

desenvolvimento 
do projeto

Estudo preliminar
15 dias

Anteprojeto
15 dias

Executivo
21 dias

implantação
7 dias

Pós-produção
Manutenção eventos 
de sustentação

Aprovação 
na prefeitura

Denise Assunção

Parklet em Sorocaba
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5

AEAARP Mulher

Um grupo de mulheres profissionais de engenharia, arquitetura 
e agronomia tem se reunido na AEAARP para conversar 

sobre experiências no mercado e especificidades do exercício 
profissional. O primeiro grande encontro social do grupo foi no 

happy hour cuja cobertura fotográfica está nessa página.

1 - Mônica Kofler, Maria Elisa Borges Rezende, Raquel de 
Carvalho Cagnani, Sônia Montans, Meire de Oliveira 
Deroldo

2 - Marilia Vendrusculo e Valéria Ribeiro 

3 - Eleusa Zampieri, Maria Claudia Musembani , Silvia Dib 
e Mercedes Furegato Pedreira

4 - Maria Elisa, Raquel Cagnone e Mayra Mucha

5 - Sonia Montans e Maria Júlia Montans Carrazoni

1 2 3

4
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Carlos Rubim é Gerente de Produto da 
Fluke do Brasil, companhia líder mundial 
em ferramentas de teste e medição 
compactas e profissionais. 

Desde que o mundo passou por sua primeira Revolução Industrial, trazendo 
desenvolvimento, inovação e novos conhecimentos, os processos industriais não 
pararam de evoluir e cada vez mais as máquinas ocuparam seus lugares nas fábricas. 
Com isso, uma nova demanda surgiu: a manutenção de máquinas e equipamentos, 
já que para garantir um bom funcionamento e alta produtividade, a prevenção de 
falhas e correções torna imperativo o advento da manutenção.

Jornada de evolução dos sistemas de manutenção
Pode-se dizer que o homem desde os tempos das cavernas já desenvolve meios 

de correção para seus utensílios diários, mas foi a partir de 1914, com a Primeira 
Guerra Mundial, que as técnicas de manutenção se tornaram mais aprimoradas. A 
cada revolução industrial, com as novas tecnologias de produção surgem também 
novas abordagens de manutenção. Conceitualmente, pode-se classificar em quatro 
os tipos de manutenção praticadas pela indústria. 

Manutenção reativa ou corretiva: também conhecida como run to failure – 
ou, traduzindo, funcionando até a falha – é aquela em que nenhuma análise é feita 

Por que a manutenção 
prescritiva é o futuro 

da indústria?

Opinião

Um passo além da manutenção preditiva, a evolução prescritiva 
vem para ocupar o seu lugar no mercado com benefícios diretos 

para o processo de automatização da área industrial
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e a manutenção só acontece após a falha do equipamento. 
Apesar de ser uma abordagem dita primitiva, por vezes é 
justificada dada baixíssima criticidade do ativo dentro do 
processo produtivo e relativo baixo custo em sua manutenção; 

Manutenção preventiva: quando o sistema operacional 
é interrompido de tempos em tempos para corrigir o que 
for (ou não) necessário e trocar peças que têm uma validade 
pré-determinada pelo fabricante, independentemente se a 
máquina apresenta falhas ou não. É uma abordagem muito 
utilizada que pode ser demasiadamente dispendiosa, pois 
pode-se substituir partes e peças na metade de sua vida útil 
e substitui-las por outras com defeitos e/ou vícios em sua 
fabricação, por exemplo;

Manutenção preditiva: é monitoramento das condições 
de funcionamento. Rotas de verificações frequentes são traça-
das para se saber o real estado momentâneo do equipamento 
e, a partir dos resultados e tendências destas medições, são 
tomadas decisões de reparo ou continuidade;

Manutenção prescritiva: conhecida como o futuro da 
manutenção. Nessa abordagem a medição e a análise ocorrem 
remotamente e em tempo real, não havendo a necessidade 
do técnico ir até o local onde está o equipamento apenas 
para avaliá-lo. Também não é preciso consultar os dados ou o 
histórico daquela máquina, já que o próprio sistema terá uma 
inteligência artificial tomadora de decisões, que integrando 
todas as informações da concepção do equipamento, do seu 
histórico de funcionamento e falhas,  comparando estes com 
históricos de diversas outras máquinas similares em seu banco 
de dados, somadas às condições ambientais de temperatura 
e humidade, por exemplo, decidirá pela manutenção e/ou 
continuidade da operação. Desta forma, o técnicos poderão 
dedicar-se aos trabalhos de reparo e substituição de ativos.

Manutenção prescritiva: o futuro da manutenção
Ao pensar na jornada de evolução dos sistemas de manu-

tenção, a prescritiva está no ponto mais alto. Nela, por meio de 
tecnologias, como machine learning, é possível acessar todos 
os dados registrados sobre a máquina, bem como todos os 
comportamentos de ativos semelhantes. Além disso, a maior 
vantagem da manutenção prescritiva é a tomada de decisão 
totalmente automatizada, com rapidez e exatidão. Quando 
pensamos na quantidade de dados do sistema e na estratégia 
da manutenção, a prescritiva está muito à frente. Por meio 
da utilização de multidados, os técnicos têm um número de 
informações muito maior e a chance de tomar uma decisão 
mais assertiva e embasada aumenta, ao invés de gastar tempo 
avaliando o equipamento e fazendo plano de manutenção.

As empresas que adotam uma estratégia da manutenção 
mais próxima a prescritiva podem transferir o esforço e tempo 
que seus técnicos geralmente gastam analisando dados para 
outra atividade que demande uma dedicação tão ou mais 

importante. Já na abordagem preditiva e com maior eficiência 
na prescritiva, tudo funciona como uma triagem médica, na 
qual a doença – ou no caso, a falha – é definida de acordo 
com sua criticidade, sendo assim definida a necessidade de 
ser consultada, ou não, por um clínico geral ou por um espe-
cialista. Portanto, a otimização do serviço de manutenção é 
vantajosa para o cliente que não pode permanecer com seu 
equipamento quebrado, e para o profisisonal, cuja rotina e 
equipe cada vez mais enxuta, o obriga a ir direto ao ponto 
principal do problema, já com uma solução definida.

De acordo com a pesquisa da Confederação Nacional da 
Indústria – CNI, até 2016, 63% das empresas utilizavam no-
vas tecnologias digitais, e apenas 48% pretendiam adotar as 
inovações tecnológicas. A partir de 2018 houve um aumento 
significativo do interesse das empresas pela chamada “Indús-
tria 4.0”, – e o número passou de 63% para 73%. Ou seja, hoje, 
pelo menos 7 em cada 10 grandes indústrias pretendem ou 
utilizam tecnologias digitais em seu dia a dia - o que mostra 
avanço e uma maior preocupação dos setores industrial e 
empresarial. No entanto, é importante pontuar que até 2018, 
apenas 21% das empresas utilizavam tecnologias de coleta, 
processamento e análise de grandes quantidades de dados 
(big data), e somente 9% adotaram tecnologias de sistemas 
inteligentes de gestão, como a Inteligência Artificial.

A pouca utilização de tecnologias ligadas ao mesmo sis-
tema que opera a manutenção prescritiva ocorre porque a 
maioria dessas empresas ainda estão em um estágio inicial 
da Indústria 4.0, mas em contrapartida, existe um aumento 
da procura por tecnologias digitais e esse cenário tende a 
mudar. A manutenção prescritiva está firmando-se como 
uma das novas tecnologias digitais mais eficientes e trazendo 
resultados mais positivos para o setor. 

Em 2017, o ARC Advisory Group realizou um estudo sobre a 
aplicação da manutenção prescritiva em turbinas. O resultado 
mostrou que essa aplicação reduziu em 50% o tempo de ina-
tividade por manutenção corretiva, além da redução de 35% 
de acidentes graves, e o tempo de resposta ficou 25% mais 
rápido do que antes. Esse é apenas um exemplo dos benefí-
cios adquiridos ao adotar esta modalidade de manutenção. 

Quando pensamos nesse sistema totalmente integrado, com 
dados na nuvem, tomada de decisão automatizada, sensores 
que deixam o fluxo de trabalho mais rápido e os equipamen-
tos de teste e medição funcionando com maior facilidade, é 
possível vislumbrar o futuro do setor industrial. O processo 
passa a ser mais inteligente e simples, atingindo assim a melhor 
funcionalidade das máquinas. Por mais que pareça algo ainda 
distante, essa tecnologia cada vez mais é uma realidade e está 
na hora das empresas atentarem-se a este cenário para não 
correrem o risco de serem deixadas para trás. A manutenção 
prescritiva é de fato o futuro da manutenção.
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LEI N.º 9.974, DE 06 JUN 2000
CREA-SP

Altera a Lei no 7.802, de 11 de julho de 1989, que dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a 
embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, 
a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a 
inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a se-

guinte Lei:
Art. 1o O artigo 6o da Lei 7.802, de 11 de julho de 1989, passa a 

vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6o. .........................................................................”
“I - devem ser projetadas e fabricadas de forma a impedir qualquer 

vazamento, evaporação, perda ou alteração de seu conteúdo e de 
modo a facilitar as operações de lavagem, classificação, reutilização e 
reciclagem;” (NR)

“.......................................................................................”
“§ 1o O fracionamento e a reembalagem de agrotóxicos e afins com 

o objetivo de comercialização somente poderão ser realizados pela 
empresa produtora, ou por estabelecimento devidamente credencia-
do, sob responsabilidade daquela, em locais e condições previamente 
autorizados pelos órgãos competentes.” (NR)

“§ 2o Os usuários de agrotóxicos, seus componentes e afins de-
verão efetuar a devolução das embalagens vazias dos produtos aos 
estabelecimentos comerciais em que foram adquiridos, de acordo 
com as instruções previstas nas respectivas bulas, no prazo de até um 
ano, contado da data de compra, ou prazo superior, se autorizado pelo 
órgão registrante, podendo a devolução ser intermediada por postos 
ou centros de recolhimento, desde que autorizados e fiscalizados pelo 
órgão competente.” (AC)*

“§ 3o Quando o produto não for fabricado no País, assumirá a res-
ponsabilidade de que trata o § 2o a pessoa física ou jurídica responsável 
pela importação e, tratando-se de produto importado submetido a 
processamento industrial ou a novo acondicionamento, caberá ao órgão 
registrante defini-la.” (AC)

“§ 4o As embalagens rígidas que contiverem formulações miscíveis 
ou dispersíveis em água deverão ser submetidas pelo usuário à opera-
ção de tríplice lavagem, ou tecnologia equivalente, conforme normas 
técnicas oriundas dos órgãos competentes e orientação constante de 
seus rótulos e bulas.” (AC)

“§ 5o As empresas produtoras e comercializadoras de agrotóxicos, 
seus componentes e afins, são responsáveis pela destinação das em-
balagens vazias dos produtos por elas fabricados e comercializados, 
após a devolução pelos usuários, e pela dos produtos apreendidos 
pela ação fiscalizatória e dos impróprios para utilização ou em desuso, 
com vistas à sua reutilização, reciclagem ou inutilização, obedecidas 
as normas e instruções dos órgãos registrantes e sanitário-ambientais 
competentes.” (AC)

“§ 6o As empresas produtoras de equipamentos para pulverização 
deverão, no prazo de cento e oitenta dias da publicação desta Lei, inserir 
nos novos equipamentos adaptações destinadas a facilitar as operações 
de tríplice lavagem ou tecnologia equivalente.” (AC)

Art. 2o O caput e a alínea d do inciso II do art. 7o da Lei no 7.802, de 
1989, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 7o Para serem vendidos ou expostos à venda em todo o território 
nacional, os agrotóxicos e afins são obrigados a exibir rótulos próprios 
e bulas, redigidos em português, que contenham, entre outros, os 
seguintes dados:” (NR)

“.........................................................................................
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II - .......................................................................................... “
“d) informações sobre os equipamentos a serem usados e a descrição 

dos processos de tríplice lavagem ou tecnologia equivalente, procedi-
mentos para a devolução, destinação, transporte, reciclagem, reutilização 
e inutilização das embalagens vazias e efeitos sobre o meio ambiente 
decorrentes da destinação inadequada dos recipientes;” (NR)

“.........................................................................................”
Art. 3o A Lei no 7.802, de 1989, passa a vigorar acrescida do seguinte 

art. 12A:
“Art. 12A. Compete ao Poder Público a fiscalização:” (AC)
“I – da devolução e destinação adequada de embalagens vazias 

de agrotóxicos, seus componentes e afins, de produtos apreendidos 
pela ação fiscalizadora e daqueles impróprios para utilização ou em 
desuso;” (AC)

“II – do armazenamento, transporte, reciclagem, reutilização e inu-
tilização de embalagens vazias e produtos referidos no inciso I.” (AC)

Art. 4o O caput e as alíneas b, c e e do art. 14 da Lei no 7.802, de 
1989, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 14. As responsabilidades administrativa, civil e penal pelos danos 
causados à saúde das pessoas e ao meio ambiente, quando a produção, 
comercialização, utilização, transporte e destinação de embalagens 
vazias de agrotóxicos, seus componentes e afins, não cumprirem o 
disposto na legislação pertinente, cabem:” (NR)

“.........................................................................................”
“b) ao usuário ou ao prestador de serviços, quando proceder em de-

sacordo com o receituário ou as recomendações do fabricante e órgãos 
registrantes e sanitário-ambientais;” (NR)

“c) ao comerciante, quando efetuar venda sem o respectivo receitu-
ário ou em desacordo com a receita ou recomendações do fabricante e 
órgãos registrantes e sanitário-ambientais;” (NR)

“.........................................................................................”
“e) ao produtor, quando produzir mercadorias em desacordo com as 

especificações constantes do registro do produto, do rótulo, da bula, do 
folheto e da propaganda, ou não der destinação às embalagens vazias 
em conformidade com a legislação pertinente;” (NR)

“.........................................................................................”
Art. 5o O art. 15 da Lei no 7.802, de 1989, passa a vigorar com a 

redação seguinte:
“Art. 15. Aquele que produzir, comercializar, transportar, aplicar, 

prestar serviço, der destinação a resíduos e embalagens vazias de agro-
tóxicos, seus componentes e afins, em descumprimento às exigências 
estabelecidas na legislação pertinente estará sujeito à pena de reclusão, 
de dois a quatro anos, além de multa.”(NR)

Art. 6o O art. 19 da Lei no 7.802, de 1989, passa a vigorar acrescido 
do seguinte parágrafo único:

“Art. 19. ............................................................................”
“Parágrafo único. As empresas produtoras e comercializadoras de 

agrotóxicos, seus componentes e afins, implementarão, em colaboração 
com o Poder Público, programas educativos e mecanismos de controle 
e estímulo à devolução das embalagens vazias por parte dos usuários, 
no prazo de cento e oitenta dias contado da publicação desta Lei.” (AC)

Art. 7o (VETADO)
Brasília, 6 de junho de 2000
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A AEAARP proporcionou aos arquitetos 
e urbanistas um ambiente de amizade e 
troca de experiências em novembro. 

Sandra  Andruccioli Villela
Arquiteta e urbanista

Carlos Henrique Salvi Balardin
Engenheiro agrônomo

Luiz Antonio Paiva
Engenheiro agrônomo

Paulo Roberto Jordani
Engenheiro agrônomo

Valmir Barbosa 
Engenheiro agrônomo

Luiz Ricardo da Lopes da Costa
Engenheiro eletricista

Antonio Rodrigo Biazotti
Engenheiro civil

Luis Antonio Lovato
Engenheiro civil

Moacyr de Moura Filho 
Engenheiro civil

Novos Associados

Notas

Encontro de arquitetos

Estudo realizado na Universidade Federal do ABC (UFABC) juntou o nióbio e o 
glicerol para produzir células a combustível. A pesquisa foi publicada como matéria 
de capa pela revista ChemElectroChem: Niobium enhances electrocatalytic Pd 
activity in alkaline direct glycerol fuel cells, de acordo com a Agência Fapesp. 
A célula converte em energia elétrica a energia química da reação de oxidação 
do glicerol [C3H8O3] no ânodo e de redução do oxigênio [O2] do ar no cátodo, 
resultando, na operação completa, gás carbônico e água. A reação total é C3H8O3 
(líquido) + 7/2 O2 (gasoso) → 3 CO2 (gasoso) + 4 H2O (líquido).

Combustível do futuro

98% das reservas ativas de nióbio do planeta estão no Brasil. 
O material é usado na composição de ligas metálicas, 

principalmente de aço de alta resistência, e tem um espectro 
de aplicações tecnológicas quase ilimitado, de telefones 

celulares a turbinas de aviões. Porém, quase toda a produção 
brasileira é destinada à exportação, na forma de commodity.

O nióbio

Glicerol é subproduto de reações de saponificação de óleos ou gorduras na indústria 
de sabões e detergentes ou de reações de transesterificação na indústria de 
biodiesel. Muitas vezes esse material é tratado como rejeito de difícil descarte

Fonte: Agência Fapesp

O glicerol

98% 
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